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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 7/22 

Møte nr. 7/22 
Tid: Fredag 7.september kl 1600-1800, fellesmøte med Trøndelag 

Idrettskrets kl 18-20 
 
Sted:   Elvenget 20,  7716 Steinkjer  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Øyvind Berg, Jenny Nordaune,  Geir Joar Werstad, 

Kåre Moum (1.vara), Ola Sivertsen Tveit (3.vara), Geir Ulseth 
(Daglig leder), Håvard Hinsverk (musikkonsulent) 

 
Forfall: Nina Moen Sælø, Hege Wold, Erik Seem, Nina Kristin Nesset (2.vara) 
 
 

 ( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/22: Godkjenning av innkalling     Ingolf 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/22: Godkjenning av dagsorden     Ingolf 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/22: Referat og orienteringssaker     Alle 

➢ Ingen kommentarer til forrige referat 
➢ Representasjon, planlagt og avholdt: Ledermøte i NMF 22.-23.oktober (leder og 

nestleder), Sjetne Skolekorps 50-års jubileum 29.oktober (Nina), Ila Brass Band 50 
år konsert 20.november (Ingolf Rokseth), Ledermøte i NMF 21.-22.januar 2023 på 
Scandic Hell (leder og nestleder) 

➢ Aktivitetsplan pr.28.oktober       
➢ Info fra Ledermøtet i NMF som ble avholdt på Gardermoen 21.-22.oktober v/leder 
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune 
➢ Adm.oppdatering v/DL med status personal og gjennomførte/planlagte aktiviteter  

  

  

  
SAK 4/22: Regnskapsrapport pr.28.oktober 2022             

Aktiviteter om gjenstår i 2022 er Steinkjerspæll, Drillutøverkurs, TUK 
samling. Som rapporten viser er det NM Janitsjar som har det største 
avviket i forhold til budsjett, Prognose årsresultat: uten statlig 
kompensasjon for inntektstapet på NM Janitsjar nåes ikke budsjettmålet for 
2022. 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning 
 
 
 

SAK 5/21: Politisk arbeid i NMF (drøftingssak)    
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Styret og adm. jobber med en politisk sak i Trondheim kommune der 
kommunedirektøren skal legge fram forslag til en dirigentordning for 
skolekorpsene. Det ble gitt en kort status om saken i møtet. 
 
Ordfører i Steinkjer er invitert til å være med på premieutdelingen på 
Steinkjerspæll skolekorps søndag 30.oktober.  
 
Vedtak: 
Adm. og styret følger opp saken som drøftet i møtet. 

 
 
 

SAK 6/22: Korpsbygging i Trøndelag                      
Status i arbeidet som er skissert og planlagt i handlingsplanen for NMF 
Trøndelag. Korpsbygging settes opp som fast sak på alle styremøter. 
SONEMODELLEN NMF TRØNDELAG 
Forslag til sonemodell for korpsutvikling er presentert og drøftet i flere 
møter (se tidligere saksfremlegg). 
1) Mål for satsingen. Styret jobber konkret med å definere målsetninger for 
satsningen. I gruppearbeid + deling i plenum. Målene og satsingen på en 
sonemodell ses i sammenheng med vedtatte strategier og målsetninger i 
NMF, samt arbeidet med nye handlingsplaner og den pågående utviklingen 
av ungdomsløftet. 
2) Praktisk organiseringen av en sonemodell. Styret drøfter overordnet 
praktisk innretning av en sonemodell. 
  
 
Vedtak: 
AU gis fullmakt til å utarbeide en sonemodell for styrking av 
medlemskorpsene, med veiledere, med bakgrunn i innspillene i møtet og 
tidligere arbeider. Sonemodellen med forslag til vedtak legges fram i neste 
styremøte. 
 
 

SAK 8/21: Eventuelt 

• Møteplan for styret: 28.oktober sammen med Trøndelag Idrettskrets 

(Steinkjer), 7.desember (Trondheim), 1.feb.2023 (Trondheim) 

 
 
Ingolf Rokseth| 
       (sign)             Geir Ulseth  
 Regionleder                                                           (sign) 
                                                           Daglig leder 


